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NKÖM 
- telematikai pályázat, lokális   hálózat felújítása, új munkaállomások és  
  alkalmazási szerver beszerzése (4.3-05-0013/2000.)     900 eFt 
- telematikai pályázat, alapfeladaton túli szolgáltatások támogatása,  
  számítógép vásárlása (4.3/1198/2000.)             1.500      eFt 
- ODR pályázat, könyvtári dokumentumok és digitális fénymásoló  
  vásárlása    (4.3/939/2000.)                                  6.000 eFt 
- állományvédelem, könyvtári dokumentumok restaurálása 
  (4.3/1222/2000.)                             1.000     eFt 
- millenniumi program - Goldziher-emlékülés megrendezése - 
  a támogatás 2000. évre áthúzódó része                 750     eFt 
- Kós Károly levelek megvétele (4.3/10577/2000.)             1.300     eFt 
 
NKA 
- 175 éves az MTA Könyvtára - ünnepi megemlékezés (106290)   300     eFt 
- Informatikai és Tudománymetriai  Sorozat, 8. kötet (106202)    362     eFt 
- Négy darab tárló (106422)        195     eFt 
 
Magyar Ösztöndíj Bizottság – British Council 
- magyar-brit közös projekt - Stein Aurél hagyaték feldolgozása - 
   a támogatás 2000. évre áthúzódó része  (12. sz. projekt)     328 eFt 
 
OTKA 
- Stein Aurél  kézirati hagyatéka, a pályázat 2000. évi része    645     eFt 
  (T029152) 
- Sajnos a 2000. évi OTKA pályázatunkat elutasították, aminek következtében 
egyelőre még nyitott kérdés, hogy az ISI adatbázisaihoz hogyan fogunk hozzájutni 
2001-től.  
 
 
XIII. ALAPÍTVÁNY 
 
A  “Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae” Alapítvány 
kuratóriuma 
 
Elnök: Rózsa György ny. főigazgató, a közgazd. tud. 
                        (informatika) doktora, c. egyetemi tanár 
Titkár: dr. Domsa Károlyné főigazgatóhelyettes 
Tagjai: Bácskai Tamás, a közgazd. tud. kandidátusa, egyetemi tanár 
            Engel Pál akadémikus 
            Finta József akadémikus 
            Fodor Sándor, a nyelvtud. kandidátusa, tszv. egyetemi tanár 
            Láng István akadémikus 
            Ujfalussy József akadémikus 
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            dr. Vekerdi László tud. tanácsadó 
 
A felügyelő bizottság 
 
Elnök: dr. Gömbös Ervin közgazdász, a politika tud. kandidátusa 
 
Tagok: dr. Földi Tamás közgazdász 
              Gáspárné Kempfner Anna építészmérnök 
 
A 30 milliós törzstőkén felüli szabad keret az Alapítvány rendeltetésének megfelelően 
az alábbiak szerint került felhasználásra: 
 
- 480.711 Ft Gábor Andor hagyaték restaurálására az erre a célra fordítandó 
adomány keretéből; 
- 20.000 Ft a Budapest Bank pályázatán nyert támogatásból videofilmre; 
- 36.500 Ft Miklósvölgyi Zsoltné PhD kurzus támogatása; 
- 100.000 Ft Orosz Gergely kutatási ösztöndíj; 
- 60.294 Ft az 1998-as SZJA 1 %-ból könyvvásárlás és restaurálás; 
- 113.200 Ft Domsa Károlyné és Rozsondai Marianne külföldi konferencia részvétel 
támogatás; 
- 11.495 Ft Sansz folyóirat előfizetés; 
- 268.125 Ft az Informatika és Tudományelemzés c. sorozat 8. kötetének fordítási és 
szerkesztési díja; 
- 339.133 Ft működési kiadások. 
 
2000. évi bevételek: 
 
- 250.000 Ft Budapest Bank pályázatán nyert támogatás; 
- 106.290 Ft az 1999. évi SZJA 1 %-ból; 
- 1.021.072 Ft diszkont kincstárjegy kamata; 
- 2.000.000 Ft ERA Kft. adománya az építési károk helyreállítására; 
- 500 USD Dr. Magda Gábor-Hotchkiss adománya 

 


